
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15490  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

CODE: JXW225 OhHo! Nikko โตเกยีว นกิโก ้คามาครูะ ฟูจ ิฮาโกเน ่6D4N 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

  

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื โยโกฮามา่1คนื นารติะ 2คนื ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) 

แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก.  
บนิกลางวนั กลบัไฟลท์ดกึ เทีย่วสดุคุม้!!! ไมเ่หนือ่ย!!! 

 เยอืนเมอืงมรดกโลก นกิโก ้Nokko สมัผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทีส่วยงามของธรรมชาตแิละสิง่ปลกูสรา้ง 

 ฮาโกเน่ เมอืงน่ารักใตว้วิภเูขาไฟฟจู ิลอ่งเรอืโจรสลัดชมววิธรรมชาตทิีส่วยงาม เสาโทรอิลิอยน ้าสแีดงทีศ่าลเจา้ฮาโกเน่ 

 สนุกสนานลานสก ีFujiten Snow Resort สวรรคแ์หลง่ชอ้ปแบรนดเ์นม โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต 

 ไหวพ้ระชมววิพระใหญไ่ดบทุส ึพระพทุธรปูทีส่ าคัญทีส่ดุในเมอืงคามาครูะ 

โตเกยีวเมอืงหลวง ศนูยร์วมแฟชัน่ชัน้น าและเทคโนโลยทีันสมยั ชอ้ปป้ิงยา่นดังชนิจกู ุ



 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่ น ศูนยพ์พิธิภัณฑแ์ผ่นดนิไหวทดสอบความ

แรงสัน่สะเทอืนของระดับความไหวตา่งๆ  

 วัดโคมแดง วัดเซนโซจหิรอืวัดอาซากสุะ วัดพทุธชือ่ดังของญีปุ่่ น ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ ้าสมุดิะ 
 อสิระฟรเีดย ์1 วัน เทีย่ว ชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกซือ้บตัรเทีย่วโตเกยีวดสินยีแ์ลนด/์ดสินยีซ์ยี ์(ราคาบตัร 2,700บาท)  

 
 

ไฟลท์บนิ NOK  SCOOT

Departure DMK – NRT XW106 11.50-19.30  

Return       NRT - DMK XW105 20.45-02.00 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อพัเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
เทีย่วบนิที ่ DMK – NRT XW106 11.50-19.30 – ทา่อากาศยานนารติะ – ทีพ่กันารติะ 

2  นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– น า้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ- โยโกฮามา่ 

 เชา้,อาหารเทีย่ง (Japanese Set) 

3  คามาครุะ – พระใหญไ่ดบทุส ึ- อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจร สลดัทะเลสาบอาช ิ– ศาลเจา้ฮา
โกเน ่- โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น  
 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์     

4  ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิง
ชนิจกูแุละLaox Shinjuku – นารติะ 
 เชา้,เทีย่ง (Japanese Set)  

5  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้
Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ 
เทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW105 20.45-02.00 (+1) 
 เชา้   

6 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

31ตลุาคม-5พฤศจกิายน 24,888  
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500 34  

2-7 พฤศจกิายน 23,888 8,500 34  

7-12 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

9-14 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

14-19 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

16-21 พฤศจกิายน 62 24,888 8,500 34  

21-26 พฤศจกิายน 62 25,888 8,500 34  

23-28 พฤศจกิายน 62 28,888 8,500 34  

28พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 28,888 8,500 34  

30พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม 28,888 8,500 34  

5-10 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

7-12 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

12-17 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

14-19 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

19-24 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

21-26 ธนัวาคม 62 27,888 8,500 34  

26-31 ธนัวาคม 62 29,888 8,500 34  

28ธนัวาคม-2 มกราคม  35,888 8,500 34  

2-7 มกราคม 63 32,888 8,500 34  

4-9 มกราคม 63 26,888 8,500 34  

9-14 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

11-16 มกราคม 63 24,888 8,500 34  



16-21 มกราคม 63 24,888  

 

 

 

 

 

 

8,500 34  

18-23 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

23-28 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

25-30 มกราคม 63 24,888 8,500 34  

30มกราคม-4 กมุภาพนัธ ์ 24,888 8,500 34  

1-6 กมุภาพนัธ ์63 24,888 8,500 34  

6-11 กมุภาพนัธ ์63 26,888 8,500 34  

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนารติะ - ทีพ่กันารติะ 
 

 

08.30น. พรอ้มกันที ่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายทา่อากาศยานดอนเมอืง 

การบนิ NOKSCOOT  และตดิแท็กกระเป๋า l มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.50น. น าท่านออกเดินทางสู่ โดยสายการบนิ NOKท่าอากาศยานนารติะประเทศญี่ปุ่ น  เทีย่วบนิที ่SCOOT

XW106 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 
19.30น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ น าท่านขึน่รถโคช้ปรับอากาศจากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
เดนิทางสูท่ ีพ่กันารติะ อาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง     นารติะ – นกิโก ้– ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– น า้ตกเคกอน – ศาลเจา้โทโชก ุ- โยโกฮามา่ 

 อาหารเชา้, เทีย่ง (Japanese Set) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่1)  

 น าท่านเดินทางสู่ นกิโก  ้Nikko เมืองที่มีชื่อเสียงมากในดา้นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลีย่นส ีมีความ
สวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จาก UNESCO และยงัคงวัฒนธรรมในแบบ
ดั่งเดมิ เดนิทางผ่านถนนนสายอโิระฮะ
ซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคู่ทีใ่หเ้ดนิ
รถทางเดยีวทัง้ขาขึน้และขาลง เสน้ทางวิง่
เป็นทางคดเคี้ยวไปมาเชื่อมระหว่างตัว
เมอืงนกิ  โก และ  ทะเลสาบชเูซน็จ ิ(Lake 
Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลว้มทีาง
โคง้ทัง้หมดมากถงึ 48 โคง้ เป็นเสน้ทางขบัรถเทีย่วทีม่ทีัศนยีภาพสวยงามน่าประทับใจเป็นอยา่งมาก และยังเป็น
ทีรู่จั้กในฐานะจุดชมววิใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามแห่งหนึง่ในนกิโกอ้กีดว้ย ถนนสายนี้ไต่ระดับขึน้ไปสงูถงึกว่า 500 
เมตร ระหวา่งทางเชญิท่านเพลนิตาและดืม่ด ่ากับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาตสิลับกับวถิชีวีติความเป็นอยู่
ในแบบฉบบัของชาวบา้น น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซ็นจ ิLake Chuzenji ซึง่เกดิจากการระเบ ิ ดของภูเขา
ไฟนนัไท ท าใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน ้าจากแมน่ า้ไดว  ะท าใหเ้กดิ
เป็นทะเลสาบขึน้ ใหท้่านชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงาม  ของทะเลสาบ แมกไมส้ี
เขยีวตัดกบัฟ้าสคีรามและพืน้น ้าสฟ้ีาจะท าใหท้่านประทับใจ เดนิทางไปความงาม
ของ น า้ตกเคกอน Kegon Waterfall น ้าตกทีใ่หญ่และยาวทีส่ดุของประเทศ
ญีปุ่่ น มคีวามสงูเกอืบ 100 เมตร เป็นหนึง่ใน3 น ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น จุด
ชมววิ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าลฟิท์ประมาณ 550 เยน) ทีท่่านสามารถดืม่ด ่ากับภาพ
ของน ้าตกแห่งนี้ไดอ้ย่างงดงามมาก พรอ้มสัมผัสกับสายน ้าทีเ่ย็นชืน่ฉ ่า อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกหามมุเก็บภาพความงามทีป่ระทับใจตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืก ชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ใน
เขตนีไ้ดต้ามอธัยาศัยสมควรแกเ่วลา  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) Japanese set   
บา่ย เดนิทางสู่บรเิวณโซนมรดกโลก 

อิสระใหท้่ านเดินทางชมและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจา้นกิ
โ ก โ ท โ ช กู  Nikko Tosho-gu 
Shrine เ ป็ นศ าล เ จ ้า เ ก่ า แก่ มี
ประวัตศิาสตร์ยาวนานและไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ด่งดังในอดตี และยังเป็น สุสานของโชกุน
โทกุงาวะ อเิอยะสุ โชกนุผูพ้ลกิผันชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น เอกลักษณ์ของศาล
เจา้แห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใชเ้ทคนิคดา้นฮวงจุย้
ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่ว่าเป็นจุดเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภ จุดเด่นของ
ศาลเจา้แหง่นีก้็คอื ประตโูยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยทีเ่พิง่เสร็จสิน้การ
บรูณะปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญไ่ปในปีนี ้รปูแกะสลักหลากสสีนับนบานประตูนัน้สวยงาม
น่าชมเป็นอยา่งมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ย
และขวาของประตู ซึง่ประดับดว้ยรูปแกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลกัลงิสามตวัมิ
ซะรุ (Mizaru)  (The Three Wise Monkeys) ทีส่ือ่ถงึการไมดู่ ไมพู่ด และไมฟั่ง และรูปแมวนอนหลับเนะมรุิ
เนะโกะ (Nemuri-neko)  (Sleeping Cat) อกีดว้ย ท่านสามารถเขา้ชมภายในศาลเจา้โทโชกุได ้(ค่าทัวรไ์มร่วม
คา่เขา้ชมประมาณ 1,300 เยน หากทา่นประสงคเ์ขา้ดา้นในแจง้กับไกดห์นา้งาน) สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทาง
สู ่ทีพ่กัยา่นโยโกฮามา่ 

 (อาหารเย็นตามอธัยาศัย) 

โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ ท่าน
สามารถน ัง่รถไฟไปเทีย่วที ่โยโกฮามา่ 
ไชนา่ทาวน ์ไชนา่ทาวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุของ
ญี่ปุ่ น ศูนย์รวมร้านอาหารของโยโก
ฮาม่า  ม ีร ้านค้าท ั้งหมด  620  ร ้าน 
สามารถลิม้รสอาหารจีนแท้ๆได้ด ้วย 
หรอืไปชมววิยามค า่คนืที ่มนิาโตะ มไิร 
ต ัง้อยูร่มิอา่วโยโกฮามา่ 

 

ทีพ่กั: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะ

ท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

โรงแรมมบีรกิารเพิม่เตมิ Public bath เรยีกวา่ Dai Yokujo เหมอืนออนเซน็ แตไ่มใ่ชน่ ้าแรบ่รกิารดว้ย 



 

วนัทีส่าม   โยโกฮามา่ - คามาครุะ – พระใหญไ่ดบทุส ึ- อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจร  
                 สลดัทะเลสาบอาช ิ– ศาลเจา้ฮาโกเน ่- โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท– ออนเซ็น 
                 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set)       
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคามาคุระ อยู่ในจงัหวดั
คานางาวะ เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใต ้
ของโตเกยีว มรีะยะทางจากโตเกยีวประมาณ 60 
กโิลเมตร เป็นเมอืงตดิทะเล อากาศดมีบีรรยากาศ
น่าเทีย่ว เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมเกา่แกแ่ละธรรมชาติ
อันสวยงาม น าท่านเดนิทางสู่ พระใหญ่ไดบุตส ึ
(Kamakura Daibutsu หรอื The Great Buddha) 
เป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ 
บรเิวณทีต่ัง้ของพระใหญ่ไดบุตซนัึน้ เดมิทเีป็นทีต่ัง้ของวัดวัดโคโทคุอนิ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1252 แต่ไดเ้กดิความ
เสยีหายหลายครัง้จากพายไุตฝุ้่ น ท าใหต้ัวอาคารวัดนัน้พังทลายหายไป เหลอืเพยีงแตอ่งคพ์ระ อยูท่า่มกลางซาก
ปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้บัชาวญีปุ่่ น และเลือ่มใสในความศักดิส์ทิธิข์องท่าน ทีไ่ดป้กปักรักษาเมอืง
คามาคุระมาตลอดมา องคพ์ระใหญ่ไดบตุซ ึท าจากทองส ารดิ มคีวามสงู 13.35 เมตร หนักถงึ 93 ตัน ใหญ่เป็น
อนัดับ 2 ของญีปุ่่ นรองจากองคโ์ตทีว่ัดโทไดจ ิเมอืงนารา สามารถเขา้ไปดา้นในองคพ์ระได ้(คา่ทัวรไ์มร่วมค่าเขา้
ชมในองคพ์ระ) อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพ หรอืเลอืกซือ้โอมาโมร ิหรอืเครือ่งราง
ญีปุ่่ นตามอัธยาศัย  จากนัน้เดนิทางสู ่ วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานที่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-
อสิ ึ ทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาต ิ และดอกไมน้านาพันธุ์
หลากสสีันทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทัศน์ทีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขา
ไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็น
แหลง่น ้าพรุอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่นัน้คอืมจี านวนน ้าพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) Japanese Set  
บา่ย น าท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส  

ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบ
ที่มภีูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลัง น าท่านเดนิทางสู่ ศาล
เจา้ฮาโกเน่ ตัง้อยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณ
ชายฝ่ังของทะเลสาบอาช ิเป็นศาลเจา้ที่ใหญ่และมี
ชือ่เสยีงมากที่สุดในบรเิวณนี้ ศาลเจา้แห่งนี้มปีระวัติ
เกา่แกม่าตัง้แต่ราวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระไดรั้บความ
เลือ่มใสจากโชกนุหลายตอ่หลายทา่น เป็นหนึง่ในศาล

เจา้ที ่ ใชท้ าพธิกีรรมศักดิส์ทิธิใ์นภูมภิาคคันโต เสน้ทางเดนิสองขา้งทางจะมี
ตะเกยีงแขวนเรยีงรายอยูต่ลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบ
อยูท่า่มกลางตน้ไมใ้ หญ่ มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี ศาลเจา้นี้มเีสาโทรอิลิอย
น า้สแีดงทีส่ามารถมองเห็นไดจ้ากหลายๆจุดรอบทะเลสาบอะช ิอสิระถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่ โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท (Gotemba 
Premium Outlets) ตัง้อยูท่ีเ่ขตฮาโกเน่(Hakone) เป็นเอาทเ์ล็ทกลางหุบเขที่
ใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มทีัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ มรีา้นคา้
แบรนดด์ังมากกวา่ 200 แบรนด ์เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลก ทัง้
ทีเ่ป็นแบรนด์ต่างชาตแิละเป็นแบรนด์ของญีปุ่่ นเอง และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิดอ้กีดว้ยจัดไดว้่าเป็น
เอา้ทเ์ลททีว่วิดทีีส่ดุอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา่ตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที5่) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!!  
 

 
 



 
 
 
 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านได ้สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) 

พักผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมนุเวยีนของเลอืดดขีึน้ การ
บรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

 

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก

ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไกหรอืลานสก ีFujiten – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิง

ชนิจกูแุละLaox Shinjuku  อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 
 น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆ

ทีเ่กดิแผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไป
ทดสอบในหอ้งจ าลองแผน่ดนิไหวในระดับทีแ่ตกตา่งกนัได ้พรอ้มทัง้เลอืกซือ้
สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ วติามนิ ครมีต่างๆเป็นตน้ 
น าท่านเดนิทางสู ่  หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็น
หมู่บา้นที่ตัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลกในบรเิวณนีม้บีอ่น ้าใสๆ รวมกนักวา่ 8 บอ่ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลาย
ของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกว่า 1,200 ปี อสิระถายภาพ หรอืเลอืกซือ้ของฝาก ชมิของอร่อยๆโมจิ

ยา่ง ซอฟครมีตามอัธยาศัย หมายเหต:ุ ชว่งฤดหูนาว หากลานสกเีปิดแลว้น าทา่นเดนิทางสูล่านสกี
แทนโอชิโนะฮกัได ฟูจ ิ
เท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski 
Resort) ลานสกแีละทีพ่ักที่
ตัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่าน
จะไดส้ัมผัสกับหมิะขาวโพลน
อสิระใหท้่านไดเ้ลือกสัมผัส
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห ม่  อ า ท ิ
ตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ยสกี
เลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกบัการน ัง่เลือ่นหมิะทีท่า่นจะสามารถน่ังดืม่ด ่ากับทัศนียภ์าพทีถู่ก
ปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืท่านจะสามารถเลอืกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น 
souvenir shop หรอืเลอืกทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอธัยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัรา



เชา่อุปกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเลน่สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,
กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพ
อากาศที่อาจจะเปลีย่นแปลงหรืออากาศไม่เอือ้อ านวย หรือลานสกปิีด หมิะ
ละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นโออิ
ชปิารค์ แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทางบริษัทไม่
สามารถคาดการณ์   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) Japanese Set  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่โตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI 

TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองค าทีเ่ป็นทอง
สัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาค
คันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดง
ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู่
เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิ
กับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึ
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
รา้นขาย ขนมที่คนญี่ปุ่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อคิวกัน ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In 
Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่น
สามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกยีว
สกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว 
ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ 
ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 
มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์
ทีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของ
แคนาดา จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุและ Laox Shinjuku 
แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วม
แฟชัน่เก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นสิตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของ
นครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  
คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่
สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง 
หรอืจะเป็นรา้นมตัสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้่านชอ้ป
ป้ิงตาม จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซือ้
Bus เสรมิพรอ้มทวัร ์– เวลา 18.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะ อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 
 (สมัภาระเช็คเอา้ทก์อ่นเวลา 10.00น. และฝากไวท้ีล็่อบบีโ้รงแรม) 

 อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั  
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจุก,ุชนิจูกหุรอืชอ้ปป้ิงแถวนารติะ เชน่
หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท ทอ่งเทีย่วโดยตัวทา่นเอง 

  Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน มแีบรนดช์ัน้น าของญีปุ่่ นและ
แบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้เชน่ Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, 
G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,   New Balance, 
Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช ้

อปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถาน ีJR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui Station แลว้ขึน้รถไปที ่
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

 

 เลอืกเทีย่วดสินยีT์okyo Disneyland หรอื DisneySea  ซึง่สามารถเดนิทางโดยรถไฟหรอืบัสจาก
สนามบนสูด่สินยีไ์ดโ้ดยงา่ย 



หมายเหต:ุ ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสั่งซือ้บัตรกับบรษัิทฯ กรุณาแจง้
ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางพรอ้มช าระค่าบัตร) บัตรโตเกยีวดสินียแ์ลนดแ์ละดสินียซ์ ีราคาเท่ากัน
และเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  โตเกยีวดสินยี ์ทา่นจะไดพ้บกบัความมหัศจารรยข์อง
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินีย์
ซ ี(Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตืน่
ตาตื่นใจแล ะเครือ่งเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณไดส้ัมผัสถงึ
ความสุขตัง้แต่กา้วแรกที่คุณเขา้ไป สวนสนุกทัง้สองแห่งนี้
เต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลิน่อายความเป็นญี่ปุ่ น 
ท่านจะไดพ้บกับตัวละครสุดคลาสสคิจากดสินีย์มากมายที่
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอืด าดิง่ลงไปใตม้หาสมทุรกับโตเกยีว
ดสินยีซ์ทีีม่าพนอ้มกบัตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย ดสินยีเ์ป็น
โลกแห่ งจ ิ  นตนาการของราชาการ์ตูนญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินีย์
แลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้
ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 
ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่
จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน  ต่างๆ ใหท้่านเล่น
เครือ่งเล่นตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง  Toy Story 
ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกับบา้นผี
สงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาตใินโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิ The Invention of the Year ใหท้่านได ้
สนุกสนานพรอ้มกับการ จับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอก
จากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของที ่ ระลกึ
น่ารักในดสินยีแ์ลนด ์ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรอืรถชตัเติล้บัส หรอืถา้เดนิทางจาก
โตเกยีว ท่านสามารถขึน้รถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง้ 
ยงัมรีถโดยสารวิง่ตรงจากโรงแรมหรอืสถานทีต่า่ง ๆ ดว้ยเชน่กนั 
- วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบนินารติะ 
ขึน้รถไฟ JR นารติะเอก็ซเ์พรส 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ี
เปลีย่นสายรถทีส่ถานรีถไฟ JR โตเกยีว 
ขึน้รถไฟ JR สายเคโยหรอืรถไฟ JR สายมซุาชโินะ 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถทีส่ถานรีถไฟ JR ไมฮามะ 
เดนิประมาณ 5 นาท ี
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 เลอืกซือ้บสัเสรมิ+เทีย่วโตเกยีว (มบีสัและไกด)์ หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์

เสรมิวันฟรเีดยเ์ชน่ ไปเทีย่วตลาดปลา ชอ้ปป้ิงชบิูยา่ ฮาราจูกุ เป็นตน้ ไกดจ์ะเสนอรายการเทีย่วหนา้งาน ทาง
บรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่น
เทา่นัน้ (หากทา่นตอ้งการแจง้ความประสงคก์บัไกดห์นา้งาน) 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 
18.00น. พรอ้มกนัทีล็่อบบีข้องโรงแรมเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

20.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW105  

(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 
 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                 

 

02.00น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั



น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 
 
 



 
 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอพัเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีท์ัวร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพกัหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

 ซือ้น า้หนกัสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง10วนั) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้
(ราคาตอ่ทา่น ตอ่เทีย่ว) 
เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 30กก.2,350 บาท 



หมายเหต:ุ สายการบนิไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง(ไม่
นับรวมวันหยดุและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 



ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 


